
 

WARIANTY UPRAWOWE MIESZANEK ZBOŻ Z GROCHEM 
 
 
 W celu prawidłowego ustalenia wariantu agrotechnicznego mieszanki zbożowo-

strączkowej dla warunków danego pola potrzebna jest znajomość zależności między 

poszczególnymi czynnikami agrotechnicznymi a określonymi czynnikami siedliska oraz cech 

charakterystycznych odmian. Wiedzy takiej dostarczają wyniki doświadczeń polowych 

IUNG-PIB dotyczących mieszanek zbóż z grochem. Dawki nawożenia mineralnego, dobór 

odmian i gęstość siewu są głównymi czynnikami agrotechnicznymi najbardziej różniącymi 

warianty technologii produkcji zbóż i mieszanek w zależności od  warunków glebowych. Inne 

czynniki, jak uprawa roli, termin siewu, głębokość siewu i ochrona roślin są w mniejszym 

stopniu zależne od jakości gleby. Dlatego w poniżej prezentowanych wariantach uprawy 

mieszanek zbóż z grochem ograniczono się do trzech głównych czynników: odmian, dawek 

NPKMg i gęstości siewu w dostosowaniu do różnych warunków glebowych, przedplonowych 

i terminu siewu. Np. większą gęstość siewu założono w gorszych warunkach glebowych i 

przy opóźnieniu siewu, często powodowanym przez przedłużoną zimę. Warianty 

uwzględniające opóźniony siew dotyczą gleb zwięzłych, które wolniej przesychają. Dawki 

fosforu i potasu odpowiadają (w poniższych wariantach) niskiej zasobności gleby w te 

składniki, najczęściej spotykanej w praktyce. Przy bardzo niskiej zasobności gleby należy je 

zwiększyć, a zmniejszyć przy średniej, a tym bardziej wysokiej zasobności. 

Mieszanka jęczmienia z grochem 

I. Uprawa na glebach dobrych  

Kompleks glebowy: pszenny bardzo dobry lub pszenny dobry 

pH gleby: powyżej 5,6 

Przedplon: pszenica 

Odmiany: jęczmień –Skald (Bordo, Iron) 

                groch –Santana (Medal, Bohun) 

Nawożenie (kg/ha): N - 35, P2O5 – 55, K2O – 70, MgO – 35 

Gęstość siewu: jęczmień – 80 kg/ha, groch – 63 kg/ha 

II. Uprawa na glebach dobrych, przy opóźnieniu terminu siewu  

Kompleks glebowy: pszenny bardzo dobry lub pszenny dobry 

pH gleby: powyżej 5,6 



Przedplon: pszenica 

Odmiany: jęczmień –Ella (Kucyk, Skarb) 

                groch – Bohun (Medal, Santana) 

Nawożenie (kg/ha): N - 40, P2O5 – 50, K2O – 65, MgO – 30 

Gęstość siewu: jęczmień – 85 kg/ha, groch – 70 kg/ha 

III. Uprawa na glebach średnich  

Kompleks glebowy: żytni bardzo dobry, zbożowo-pastewny mocny, pszenny wadliwy 

pH gleby: powyżej 5,4 

Przedplon: pszenica lub pszenżyto 

Odmiany: jęczmień – Atico (Rubinek, Henrike) 

                groch –Kavalir (Wenus,Tarchalska) 
Nawożenie (kg/ha): N - 30, P2O5 – 40, K2O – 50, MgO – 25 

Gęstość siewu: jęczmień – 85 kg/ha, groch – 75 kg/ha 

 

IV. Uprawa na glebach słabych  

Kompleks glebowy: żytni dobry, żytni słaby w dobrej kulturze 

pH gleby: powyżej 5,2 

Przedplon: pszenżyto lub gryka 

Odmiany: jęczmień – Skarb (Nagradowicki, KWS Olof)                 

 peluszka – Model (Hubal, Turnia, Milwa)  

Nawożenie (kg/ha): N - 40, P2O5 – 35, K2O – 37, MgO – 25 

Gęstość siewu: jęczmień – 90 kg/ha, peluszka – 90 kg/ha 

 

Mieszanka jęczmienia z owsem i grochem 

I. Uprawa na glebach dobrych  

 

Kompleks glebowy: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry 

pH gleby: powyżej 5,4 

Przedplon: pszenica lub jęczmień 

Odmiany: jęczmień –Bordo (Prestige, Victoriana)  
                 owies – Krezus (Breton, Chwat) 



                 groch –Tarchalska (Medal, Wenus) 

Nawożenie (kg/ha): N - 35, P2O5 – 55, K2O – 70, MgO – 40 

Gęstość siewu (kg/ha): jęczmień – 37, owies - 72, groch – 70 

 

II. Uprawa na glebach dobrych, przy opóźnieniu terminu siewu  

Kompleks glebowy: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry 

pH gleby: powyżej 5,4 

Przedplon: pszenica lub jęczmień 

Odmiany: jęczmień – Ella (Kucyk, Skarb) 

                 owies – Chwat (Koneser, Breton,) 

                 groch –Tarchalska (Medal, Kavalir) 

Nawożenie (kg/ha): N - 38, P2O5 – 52, K2O – 63, MgO – 35 

Gęstość siewu (kg/ha): jęczmień – 42, owies - 76, groch – 74 

 

III. Uprawa na glebach średnich 

Kompleks glebowy: żytni bardzo dobry, zbożowo-pastewny mocny 

pH gleby: powyżej 5,2 

Przedplon: pszenica, pszenżyto lub jęczmień 

Odmiany: jęczmień – Stratus (Rataj, Bryl) 

                 owies – Krezus (Scorpion, Koneser) 

                 groch – Wenus (Kavalir,Tarchalska) 

Nawożenie (kg/ha): N - 30, P2O5 – 40, K2O – 50, MgO – 30 

Gęstość siewu (kg/ha): jęczmień – 40, owies - 67, groch – 84 

 

 

IV. Uprawa na glebach słabych 

Kompleks glebowy: żytni dobry, żytni słaby 

pH gleby: powyżej 5,0 

Przedplon: pszenżyto, żyto, gryka 

Odmiany: jęczmień – Orthega (Justina, Rabel) 



                 owies – Arab (Pogon, Kasztan, Rajtar) 

                 peluszka – Model (Hubal, Turnia)  

Nawożenie (kg/ha): N - 30, P2O5 – 40, K2O – 50, MgO – 25 

Gęstość siewu (kg/ha): jęczmień – 43, owies – 63, peluszka - 100 

 

Mieszanka owsa z peluszką (na glebach słabych) 

 

Kompleks glebowy: żytni dobry, żytni słaby 

pH gleby: powyżej 5,0 

Przedplon: żyto, pszenżyto 

Odmiany: owies – Kasztan (Arab, Berdysz , Rajtar)                 

 peluszka – Model (Sokolik, Eureka)  

Nawożenie (kg/ha): N - 30, P2O5 – 35, K2O – 45, MgO – 20 

Gęstość siewu (kg/ha): owies – 120, peluszka - 68 

 

PIELĘGNACJA 

 

Pielęgnacja tych mieszanek jest trudna, gdyż chemiczne środki ochrony zbóż (według  

Instytutu Ochrony Roślin) nie są przydatne dla strączkowych i odwrotnie. Dlatego ważna w 

takim przypadku staje się pielęgnacja mechaniczna mieszanki. Podstawowym zabiegiem 

niszczącym chwasty jest bronowanie zasiewów, które ponadto wpływa na stosunki wodno-

powietrzne gleby i sprzyja lepszemu wytwarzaniu brodawek korzeniowych przez rośliny 

strączkowe. W przypadku zimnej wiosny, chwasty wschodzą wcześniej od wysianych zbóż i 

grochu. Wówczas należy przeprowadzić pierwsze bronowanie pielęgnacyjne (brona lekka) 

tuż przed wschodami mieszanki. Zasadnicze bronowanie pielęgnacyjne wykonuje się w 

czasie, gdy zboża wejdą w fazę krzewienia, a rośliny grochu osiągną wysokość 5 cm. 

Bronowanie powinno być prowadzone w poprzek lub w skos rzędów. Na polach mocniej 

zachwaszczonych lepiej nie uprawiać mieszanki jęczmienia z  grochem. W dawniejszych 

doświadczeniach herbicydowych IUNG-PIB dobrze oceniono możliwość stosowania w tej 

mieszance Stomp 330 EC lub Stomp 400 SC w dawce 3-4 l/ha zaraz po siewie. Jednak z 

powodu braku herbicydów w zaleceniach IOR-PIB dla mieszanek, rolnik może stosować 

wyżej wymienione herbicydy na własną odpowiedzialność. 



 Mieszanki zbóż i strączkowych są na ogół mało porażane przez choroby i szkodniki. 

Dlatego w praktyce przy uprawie tych mieszanek nie stosuje się fungicydów i insektycydów. 

Jedynie w latach o dużym nasileniu szkodników roślin potrzebne jest chemiczne ich 

zwalczanie. Najbardziej uniwersalne insektycydy: Fastac 100 EC (0,12 l/ha) i Karate Zeon 

050 CS (0,1 l/ha) zwalczają mszyce, rolnice i skrzypionki na zbożach oraz mszyce, oprzędziki 

i pachówkę strąkóweczkę na grochu. 

 

ZBIÓR  

 Zbioru mieszanek zbóż (jęczmienia i owsa)  z grochem należy dokonać kombajnem, 

na początku  dojrzałości pełnej zbóż, unikając opóźnienia zbioru, aby nie dopuścić do 

samoosypywania się grochu. Prędkość obrotowa bębna młócącego powinna wynosić 600-750 

obr/min, a wentylatora 800-900 obr/min, szczelina robocza: wlot 20-25 mm, wylot 9-15. W 

przypadku częstego wylegania mieszanek zbóż z grochem, nagarniacz kombajnu należy 

ustawić jak najniżej, a prędkość obrotowa nagarniacza powinna być nieco większa od 

prędkości roboczej kombajnu. Podczas zbioru nie wyległych mieszanek zbóż z grochem, 

nagarniacz powinien być wysunięty nieco do przodu tak aby jego oś znajdowała się na 

wysokości zespołu tnącego kombajnu. Palce nagarniacza powinny sięgać na wysokość około 

¾ wysokości rośliny strączkowej, a  prędkość obrotowa nagarniacza (20-24 obr/min) powinna 

być zbliżona do prędkości jazdy kombajnu. 

  

Kazimierz Noworolnik  

IUNG-PIB 

 
 
  

 
 


